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 SP-Accelerator.P پًدریزيدگیر 

 پًدری بته / تسریع کىىذٌ گیرش سیمانزيدگیر 

 : شرح محصًل
هحػَلی است کِ پس اص تشکیة تا آب  SP-Accelerator.P پَدسیصٍدگیش 

ٍ سیواى ٍاسد ٍاکٌص ضذُ ٍ هَجة افضایص سًٍذ هقاٍهت دس تتي ٍ هالت هی 

قشاسی اتػال تتي تا دیَاسُ ٍ یا گشدد. تا استفادُ اص صٍدگیش پَدسی تِ هحض تش

سقف ، ٍاکٌص ّیذساتاسیَى آغاص هی ضَد ٍ دس اداهِ ای فشآیٌذ تا حشاست 

% افضایص هی یاتذ ٍ گیشایی دس چٌذ ثاًیِ تؼذ 00تَلیذ ضذُ ، سشػت گیشش تا 

ضَد. دس ٍاقغ هَاد جاهذ هَجَد دس صٍدگیش پَدسی  اص هخلَط ًوَدى ضشٍع هی

 ی ًوایٌذ.ّوچَى کاتالیضٍس ػول ه

تَاى اص تتي دس تشاتش تغییشات سشیغ دها  ّوچٌیي تا استفادُ اص ایي هحػَل هی

 ًیض هحافظت کشد.

 خًاص ي اثرات :
 ِتسشیغ دس سًٍذ کسة هقاٍهت اٍلی 

 تاسگزاسی سشیغ تش 

 کاّص خطشات ًاضی اص تغییشات دها 

  دس َّای سشدجلَگیشی اص یخ صدى  

 کاّص صهاى تاص کشدى قالة ّا 

 

 د کاربرد :مًار

 تتي سیضی دس َّای سشد 

 هٌاسة تشای ساخت تتي سطَح ضیة داس 

 ػولیات تؼویشی هقاطغ تتٌی ایجاد گیشش سشیغ ًظیش هٌاسة جْت 

 کاّص صهاى حفاظت اص تتي 

 

 مشخصات فیسیکی ي شیمیایی
  پَدس حالت فیضیکی

  سفیذ هایل تِ خاکستشی سًگ

gr/cmٍصى هخػَظ 
3 00/0 ±  02/1 

 ًذاسد یَى کلش

 

 

 مقذار مصرف :
 : تسیاس ٍاتستِ تِ هَاسدی چَى SP-Accelerator.Pتْیٌِ  هیضاى هػشف

، 300ٍ تتي تا ػیاس  C° 20دهای تتي ٍ ًَع آى هی تاضذ . دس دهای هحیط 

 دسغذ سیواى هػشفی هی تاضذ. 7تا  3هقذاس هػشف تیي 

 مصرف : ريش
صٍدگیش پَدسی تِ غَست خطک ٍ تا سیواى ٍ هاسِ هی تاضذ . سٍش هػشف 

چٌاًچِ دهای هػالح پاییي تاضذ ٍ یا پاضص سٍی سطَح سشد اًجام گیشد ، 

سشػت گیشش تتي یا هالت ًیض کاّص هی یاتذ. ًَع سیواى ٍ کٌْگی ٍ تاصگی 

 آى دس هذت صهاى گیشش ػاهل تسیاس هْوی تطواس هی سٍد.

ُ تیص اص هقذاس هطخع ضذُ هَجة کاّص هقاٍهت الصم تِ رکش است استفاد

 ًْایی تتي هی گشدد.

 استاوذارد :
 :داسد هطاتقت صیش استاًذاسد تا هحػَل ایي

  ASTM C494 

 شرایط وگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد  30تا  0تِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای 

 مذت وگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یک سال دس تستِ

 وًع بستٍ بىذی:
 کیلَگشهی 20کیسِ 

 وکات ایمىی :

گيشدد.   استفادُ اص ػیٌک، دستکص ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَغیِ هيی 
ضستطيَ  تالفاغلِ تا آب فيشاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چطن دس غَست تواس تا پَست

 . تِ پضضک هشاجؼِ ضَد دس غَست لضٍم ٍ دادُ

 
 
 

 


